CRM VOOR
DE ADVOCATUUR
BEHEER UW DOSSIERS, DOCUMENTEN EN KLANTEN
MET EFFICY
In de advocatuur is de relatie met de cliënt
fundamenteel. Met Efficy bent u in staat om u optimaal
te concentreren op uw cliënten door uw dagelijkse
werkzaamheden te vereenvoudigen.
Als advocaat wilt u informatie binnen uw kantoor
centraal beschikbaar hebben en eenvoudig kunnen
delen. U bent steeds op zoek naar meer efficiëntie om
uw werkzaamheden van u en uw collega’s efficiënt,
correct en tegen de juiste tarieven uit te kunnen voeren
en te factureren. Dit is een van de grote uitdagingen
binnen uw branche.
Met de Efficy CRM-oplossing voor de advocatuur
worden deze uitdagingen opgelost in een eenvoudige,
ergonomische en schaalbare tool.

CRM uitdagingen voor advocaten

Controleren van dossiers,
documenten en cliënten

Vereenvoudigen van
administratieve processen

De klantinformatie centraliseren

Onze eigenschappen

Efficy CRM voor de advocatuur stelt u in staat om informatie
over uw clienten en dossiers te centraliseren en te delen. Medewerkers hebben een volledig overzicht van de documenten
in het dossier: interviewrapporten, gescande brieven, opgeslagen e-mails, enz.

•
•
•

Deze informatie-uitwisseling maakt het mogelijk om een
hoge mate van vertrouwelijkheid te handhaven, dankzij
geavanceerde functies voor het beheer van toegangsrechten.

Snel en efficiënt factureren
tegen de juiste tarieven

360° klantbeeld
Toegangsrechtenbeheer
Document Management Systeem

Optimaliseer uw tijd

Factureer uw diensten

Om uw tijd zo optimaal mogelijk te gebruiken, kunt u met
de CRM-tool voor advocaten de tijd die u besteedt aan
administratieve taken, met weinig toegevoegde waarde,
aanzienlijk verkorten.

Dankzij de speciale CRM-tool voor de advocatuur wordt het
facturatieproces eenvoudig.

Automatisch genereren van documenten vanuit het CRM
systeem, integratie met uw andere bedrijfsapplicaties,
koppeling met het telefoonsysteem, mogelijkheid om te
abonneren op meldingen op basis van interesses… Al deze
functies stellen u als advocaat in staat om zo effectief mogelijk
te kunnen werken.

Onze eigenschappen

•
•
•

Documentsjablonen
Kennisbank
Office Suite integratie

Dankzij de “Chrono”-functie houdt u de tijd die u aan uw
dossiers besteedt in de gaten.
Via de facturatiemodule kunt u facturen, indien gewenst,
direct bewerken nadat ze een specifiek in te stellen workflow
hebben doorlopen.

Onze eigenschappen

•
•

Interactielogboek
Rapportage
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